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Záverečný účet obce za rok 2017
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016 uznesením
č. 7/9/4/2016.
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
- zmena schválená dňa 12.12.2017 uznesením č. 6/8/5/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017 v EUR

154.079,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
154.579,00

129.079,00
5.000,00
20.000,00
154.079,00

115.845,00
5.000,00
33.734,00
154.579,00

126.079,00
28.000,00
0,00
0,00

126.579,00
28.000,00
0,00
0,00

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
154.579,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

162.444,38

105,09

Z rozpočtovaných celkových príjmov 154.579,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
162.444,38 EUR, čo predstavuje 105,09 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
115.845,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

124.010,53

107,05

Z rozpočtovaných bežných príjmov 115.845,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
124.010,53 EUR, čo predstavuje 107,05 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
100.110,00

Skutočnosť k 31.12.2017
109.134,56

% plnenia
109,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 81.000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 90.006,33 EUR, čo predstavuje
plnenie na 111,12 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 13.029,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 13.062,36 EUR, čo
je 100,26 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.905,60 EUR, dane zo stavieb boli
v sume 5.141,16 EUR a dane z bytov boli v sume 15,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 13.062,36 EUR, nedoplatky za minulý rok neboli žiadne. K 31.12.2017 obec
neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 309,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 309,40 EUR, čo je
100,13 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 309,40 EUR, nedoplatky z minulých
rokov neboli žiadne. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 172,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 171,55 EUR, čo je
99,74 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 171,55 EUR, nedoplatky z minulých
rokov neboli žiadne. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného
priestranstva.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Z rozpočtovaných 5.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5.584,92 EUR, čo je
99,73 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5.584,92 EUR, nedoplatky z minulých
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rokov neboli žiadne. K 31.12.2017 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
4.551,50

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4.419,59

97,10

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3.051,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.260,59 EUR, čo je
106,85 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z predaja tovarov a služieb v sume
1.662,46 EUR, príjem za prebytočný hnuteľný majetok v sume 1,50 EUR, príjem z prenajatých
pozemkov v sume 1.015,00 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume
548,41 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume
33,22 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1.500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.159,00 EUR, čo je
77,27 % plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
499,50

Skutočnosť k 31.12.2017
753,82

% plnenia
150,91

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 499,50 EUR bol skutočný príjem vo výške 753,82
EUR, čo predstavuje 150,91 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy patria aj rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10.684,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 9.702,56
EUR, čo predstavuje 90,81 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie
MV SR, sekcia ver. správy, Bratislava

Suma v EUR
45,79

MV SR, sekcia ver. správy, Bratislava

54,80

Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3

161,70

3.000,00
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Účel
Prenesený výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku hlásenia pobytu občanov
Prenesený výkon štátnej správy na
úseku registra adries
Na materiálno-technické
vybavenia DHZO, osobné ochran.
prac. prostriedky, odbornú
prípravu členov DHZO, servis
a opravy techniky a vozidiel

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Partizánske, pracovisko Bánovce nad
Bebravou
Slovenská agentúra život. prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská
Bystrica
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Partizánske, Námestie SNP 151/6,
958 01 Partizánske

141,12

Prídavky na dieťa pre osobitného
príjemcu

4.531,50

Projekt: „Revitalizácia stromov na
cintoríne“

568,30
1.199,35

Voľby do VÚC
Refundácie z ÚPSVaR (aktivačná
činnosť formou dobrovoľníckej
služby, menšie obecné služby pre
obec, projekt: „Šanca na zamestnanie“ – za obdobie 11/2016)

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
5.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4.700,00

94,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 5.000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
4.700,00 EUR, čo predstavuje 94,00 % plnenie.

Granty a transfery
Z rozpočtovaných 5.000,00 EUR po zmene bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4.700,00
EUR, čo predstavuje 94,00 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky – Okresný úrad Trenčín,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Suma v EUR
4.700,00

Účel
Dotácia na: „Prevencia
kriminality v obci Veľké
Chlievany kamerovým
systémom“

3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
33.734,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

33.733,85

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 33.734,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
33.733,85 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/5/3/2017 zo dňa 27.06.2017 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 28.703,03 EUR. V skutočnosti bol použitý rezervný fond v roku 2017
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v sume 14.460,35 EUR. Zvyšná časť v sume 14.242,68 EUR bude začiatočným stavom
rezervného fondu v roku 2018.
V roku 2017 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 v sume 5.000,- EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 30,82 EUR
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
154.579,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

115.606,01

74,79

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 154.579,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 115.606,01 EUR, čo predstavuje 74,79 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
126.579,00

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

91.069,66

71,95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 126.579,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 91.069,66 EUR, čo predstavuje 71,95 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 25.500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 24.525,43 EUR,
čo je 96,18 % čerpanie.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 10.444,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 9.931,51 EUR,
čo je 95,09 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 85.035,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 53.338,89 EUR,
čo je 62,73 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,
dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5.600,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3.273,83 EUR, čo
predstavuje 58,46 % čerpanie.
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2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2017 po poslednej zmene
28.000,00

Skutočnosť k 31.12.2017
24.536,35

% čerpania
87,63

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 28.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 24.536,35 EUR, čo predstavuje 87,63 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
- Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (kamerový systém obce)
Z rozpočtovaných 5.076,00 EUR po zmene rozpočtu bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017
v sume 5.076,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (chodníky)
Z rozpočtovaných 10.313,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 10.313,00
EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (garáž s tribúnou)
Z rozpočtovaných 9.148,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 9.147,35 EUR,
čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
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4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

124.010,53
91.069,66
32.940,87
4.700,00
24.536,35
-19.836,35
13.104,52
32,76
13.071,76
19.491,17
0,00
19.491,17
148.201,70
115.606,01
32.595,69
32,76
32.562,93

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2017 v sume 13.104,52 EUR zistený
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravený o nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 32,76 EUR navrhujeme
použiť na:
- tvorbu rezervného fondu v sume 13.071,76 EUR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom
fonde v sume 32,76 EUR.
Zostatok finančných operácií v čiastke 19.491,17 EUR, podľa § 15 ods.1písm c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme použiť na tvorbu
rezervného fondu v sume 19.491,17 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo
výške 32.562,93 EUR.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2017
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
uznesenie č. 3/5/3/2017 zo dňa 27.06.2017
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO
- havarijný stav strechy garáže s tribúnou
- havarijný stav chodníkov
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017

Suma v EUR
0,00
13.104,27
0,00
15.598,76

1.400,00
2.747,35
10.313,00
0,00
0,00
14.242,68

Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond.
Sociálny fond
Sociálny fond
ZS k 1.1.2017
Prírastky - povinný prídel - 1 %
- ostatné prírastky
Úbytky - pitný režim zamestnancov
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
30,82
226,67
0,00
31,50
193,23
32,76

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

303.507,40

309.062,97

Neobežný majetok spolu

268.853,35

261.653,29
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z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

182.891,25

175.691,19

Dlhodobý finančný majetok

85.962,10

85.962,10

Obežný majetok spolu

34.416,32

47.236,93

682,47

398,56

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

0,00

0,00

33.733,85

46.838,37

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

237,73

172,75

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

303.507,40

309.062,97

Vlastné imanie

270.769,00

274.254,36

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

270.769,00

274.254,36

5.610,41

6.396,22

500,00

500,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

30,82

32,76

5.079,59

5.863,46

0,00

0,00

27.127,99

28.412,39

z toho :
Zásoby

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Druh záväzkov voči:
dodávateľom
zamestnancom
poisťovniam
daňovému úradu
ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

2.701,76
1.780,59
1.153,64
227,47
532,76
6.396,22

2.701,76
1.780,59
1.153,64
227,47
532,76
6.396,22

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Obec k 31.12.2017 neeviduje žiadne záväzky.
Stav návratných zdrojov financovania (úverov) k 31.12.2017
Obec Veľké Chlievany neeviduje k 31.12.2017 žiadne záväzky z titulu použitia cudzích zdrojov.
Obec na základe uvedeného splnila zákonnú podmienku používania návratných zdrojov
financovania podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Veľké Chlievany občianskemu združeniu na podporu všeobecne prospešných služieb, na
všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na .....
- kapitálové výdavky na ....
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

DHZO Veľké Chlievany - bežné výdavky na
rozvoj práce s mládežou, športovú činnosť a
propagáciu obce

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

800,00 EUR

800,00 EUR

0,00

-4-

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Veľké Chlievany.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nezriadila ani nezaložila žiadne právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti
o životné prostredie
MV SR, sekcia ver.
správy, Bratislava
MV SR, sekcia ver.
správy, Bratislava
Dobrovoľná požiarna
ochrana SR,
Kutuzova 17, 831 03
Bratislava 3

Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Partizánske,
pracovisko Bánovce
nad Bebravou
Okresný úrad Bánovce
nad Bebravou
Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Partizánske,

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Prenesený výkon štátnej
správy starostlivosti o život.
prostredie - bežné výdavky
Prenesený výkon štát. správy
na úseku hlásenia pobytu
občanov - bežné výdavky
Prenesený výkon štát. správy
na úseku registra adries bežné výdavky
Na materiálno-technické
vybavenia DHZO, osobné
ochran. prac. prostriedky,
odbornú prípravu členov
DHZO, servis a opravy
techniky a vozidiel - bežné
výdavky
Prídavky na dieťa pre
osobitného príjemcu
Voľby do VÚC – bežné
výdavky
Refundácie z ÚPSVaR
(aktivačná činnosť formou
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Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

45,79

45,79

0,00

161,70

161,70

0,00

54,80

54,80

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

141,12

141,12

0,00

568,30

568,30

0,00

1.199,35

1.199,35

0,00

Námestie SNP 151/6,
958 01 Partizánske

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky –
Okresný úrad Trenčín,
Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín
c)

dobrovoľníckej služby,
menšie obecné služby pre
obec, projekt: „Šanca na zamestnanie“ – za obdobie
11/2016) - bežné výdavky
Dotácia na: „Prevencia
kriminality v obci Veľké
Chlievany kamerovým
systémom“ – kapitálové
výdavky

4.700,00

4.694,40

5,60

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ

-1-

Slov. agentúra život.
prostredia, Tajovského
28, Banská Bystrica

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Projekt: „Revitalizácia
stromov na cintoríne“ - bežné
výdavky

4.531,50

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

4.531,50

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

-5-

0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s inou obcou.
e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu s VÚC.
Vypracovala: Jana Kotvasová

Predkladá: Bc. Zuzana Flórová

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 17.04.2018
Návrh uznesenia:
A
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch berie na vedomie:
1. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Veľké Chlievany za
rok 2017
2. správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2017
B
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch schvaľuje záverečný účet obce Veľké
Chlievany a celoročné hospodárenie obce Veľké Chlievany za rok 2017 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Veľké
Chlievany za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 32.562,93 EUR.
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